
Inschrijfformulier VV Sleeuwijk 

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Leuk dat je bij ons komt sporten! Door dit formulier in te vullen maak je de inschrijving compleet. Maar eerst 
stellen wij ons als V.V. Sleeuwijk even voor: 

Onze vereniging bestaat al sinds 1944. Daar zijn we trots op. Wij danken daarom alle vrijwilligers die dit al die 
tijd mogelijk hebben gemaakt. Want, wist je dat binnen onze vereniging ruim 180 mensen vrijwillig een bijdrage 
leveren? Zij zijn de reden dat we de vereniging draaiende en de contributie laag kunnen houden. 

Lid aanmelden 
Om je aan te kunnen melden hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Gelieve deze onderstaand in te 
vullen. 

Voorletters: __________ Voornaam: ___________________________ 

Achternaam: _______________________________________________ 

Geboortedatum: _______________________________________________ 

Geslacht:  jongen/meisje* 

Adres: _______________________________________________ 

Postcode & woonplaats: _______________________________________________ 

Telefoonnummer(s) _______________________________________________ 

E-mailadres(sen) _______________________________________________ 

Lid per: _______________________________________________ 

Kledingmaat:  ________  
(jeugdleden zijn verplicht een presentatiepak á €30,- aan te schaffen en een voetbalbroekje á € 18. 

Het pak blijft eigendom van VV Sleeuwijk en kan jaarlijks omgeruild worden voor een grotere maat). 

Ben je de afgelopen 5 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging? ja / nee * 

Zijn er eventuele bijzonderheden waar de vereniging rekening mee moet houden? (medicijngebruik, allergieën 
of overige bijzonderheden) _______________________________________________ 
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Informatie ouders/verzorgers 
Graag maken wij nader kennis met de ouders van onze leden. Daarom vragen we jullie ook onderstaande 
gegevens in te vullen en de vragen te beantwoorden.  

Voornamen: _______________________________________________ 

Achternamen: _______________________________________________ 

Telefoonnummers(s) _______________________________________________ 

E-mailadres(sen) _______________________________________________ 

Misschien kennen we jullie al. Daarom is het handig om te weten of er andere gezinsleden bij ons vereniging 
sporten? Zo ja, wie zijn dat?  

 _______________________________________________ 

Zoals eerder aangegeven draait onze vereniging op de inzet van vele vrijwilligers.  

Zou je / zouden jullie onze vereniging willen helpen?      ja / nee * 

Zo ja, dat kan/mag met van alles zijn. Maar het liefst met datgene waar jij goed in bent en plezier in hebt. 
Bijvoorbeeld met klusjes in/om onze trainingslocatie, als fotograaf, (web)redacteur, begeleider, trainer, kantine-
/barmedewerker, gastvrouw/-man, scheidsrechter, jurylid, bestuurslid, commissielid, etc.   

Geef hier aan wat het beste bij je past:  

 

 

Voorwaarden 
• Bij V.V. Sleeuwijk bent je lid gedurende het gehele seizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het 

eerste seizoen van je lidmaatschap is dat vanaf de datum van lid worden tot het einde van het seizoen. Je 
betaalt contributie over de gehele periode. Ook als je voortijdig stopt.  

• In het kader van uniformiteit zijn jeugdleden verplicht een presentatiepak à €30, aan te schaffen en een 
voetbalbroekje met logo VV Sleeuwijk à € 18.  

• Indien je van een andere vereniging komt en je hebt in de afgelopen 5 jaar gespeeld dien je overschrijving 
aan te vragen. Neem hierover contact op met je vorige vereniging. 

• Alleen volledig ingevulde, duidelijk leesbare en ondertekende formulieren worden in behandeling 
genomen. 
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Handtekening 
Hierbij verklaar ik bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de 
inhoud van dit formulier.  

Handtekening:  _____________________________________ 

Betaling 
Nu hebben we alleen nog een aantal gegevens nodig om de betaling van de contributie in orde te maken. 

Leden zijn verplicht om ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op de betreffende rekening aanwezig is 
om succesvol te kunnen incasseren. Mocht een automatische incasso door wat voor reden dan ook niet 
lukken, is een lid te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het per omgaande nakomen van zijn/haar financiële 
verplichtingen. 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de V.V. Sleeuwijk om per kwartaal de 
contributie van: 

IBAN rekeningnummer af te schrijven. 

Incassant ID van V.V.Sleeuwijk: NL18ZZZ402713040000 

Volledige tenaamstelling rekeninghouder: 

Naam : ____________________________ Plaats: ______________________________ 

Handtekening : ____________________________ Datum ondertekening: _________________ 

Inleveren 
Hartelijk dank voor het invullen! Lever het volledig ingevulde formulier in bij één van de volgende mensen: 

• Eline Onck,p/a de Nieuwe Es 30 of via elineonck1968@gmail.com 

• Dick Konings, Het Gerecht 7 of d.konings@roosendaal.nl


